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بنابراين تشكيل پيوندهاي . صنعت گزدشگري استراليايي ها به شدت بر تنوع زيستي استراليا تكيه مي كند
گردشگري به صورت مشابه، سهام . راهبردي با گروه هاي حفاظت از منابع طبيعي مورد عالقه اين صنعت است

از طريق  فشار بر تنوع زيستي مي تواند. دولت مي تواند از پيوندهاي راهبردي با مقامات محيطي به دست مي آيد
. مديريت محيطي بهبود يافته تا اندازه اي كاهش يابد اما اين به تنهايي براي محافظت از تنوع زيستي كافي نيست

يا از رشد متداوم خود بخش گردشگري را  ز بخش هاي ديگرروي تنوع زيستي ا) تأثيرات(و اين امر، فشارها 
بنابراين ، اهميت گردشگري و محيط نياز دارد تا به منظور تخصيص دوباره زمين هاي محافظت . نشان نمي دهد

پيمان نامه اخير جنگل هاي .) . در آنها اعمال نفوذ كند(شده  دولتي براي جهانگردي با دولت ها البي كند 
.مدلي را براي يك چنين پيوند راهبردي فراهم كند جنوب شرقي، مخصوص ملكه

 

  

پيوند راهبردي بين گردشگري و حفاظت از منابع طبيعي

 

  

مسير اصلي صنعت گردشگري در استراليا هم اينك شروع به تشكيل پيوندهاي راهبردي مقياس بزرگ با  
براي  ل توجهي به منظور سوددهي دو طرفهاين پيوندها پتانسيل قاب.جذابيت هاي حفظ منابع طبيعي نموده است
و براي حفظ تنوع زيستي و اجزاي ديگر محيط طبيعي  )گردشگري(رشد پايدار و موفقيت در بخش جهانگردي 

.دارد

 

  

صنعت  در يك حالت رقابتي، اگر تنوع زيستي و محيط طبيعي استراليايي ها به صورت مناسبي محافظت نشود،
دو بخش عمده . گردشگري استراليا در مقايسه با بخش هاي ديگر صنعت احتمال ضرر به مراتب بيشتري رادارد

با . ر بخش دارويي مي باشندصنعت كهبه شدت تنوع زيستي وابسته اند گردشگري و بيوتكنولوژي به خصوص د
اين وجود، در حاليكه شركت هاي بيوتكنولوژي مي تواند به طور كلي از هر قسمت زمين به مواد ژنتيكي دست 

.اساساً بر محيط ها و تنوع زيستي استراليا تكيه مي كننديابند شركت هاي گردشگري استراليايي 

 

  

ظر برسد كه پيوندها بين گردش گري و حفظ منابع طبيعي شگفت آور به ن ممكن است با توجه به اين وابستگي،
براي مثال، در بخش معدن، پيوندهاي مستقيم بين جذابيت هاي معدني و گروه . پيش از اين توسعه نيافته است

البته، برخي از اين ها بيشتر براي تجارت و روابط . هاي محيطي بالغ بر يك دهه قبل به خوبي شكل گرفتند
با وجود اين . مي شدند تا اينكه به منظور بهبودي هاي كاربرذي در عملكرد محيطي به كار روند دولتي استفاده

حتي در چنين حالتي برنامه ريزي محيطي و مديريت، مدت ها است كه تبديل به مؤلفه عادي توسعه و عملكرد 
بيعي يك امر معمولي مي ط عها در بخش هاي معدني و نفت خام شده اند و مشوره با گروه هاي حفاظت از مناب

پيوندهاي منافع حفظ منابع طبيعي  حتي در صنعت جنگلداري با يك تاريخچه طوالني از مواجهه در مقابل. باشد
).starkman 1999(راهبردي مستقيم در حال ظهور و بروزند 

 

  


